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افت هزارتومانی دالرپس از
یک تغییرکلیدی و یک تصمیم مهم

آژیر هشدار پولی شدن کسری
بودجه به صدا درآمد
مجموع فروش اوراق بدهی دولت از ابتدای
سال تا  20آبان ماه  72هزار و  939میلیارد
تــومــان بـــوده اســـت .بــراســاس اظــهــارات
مسئوالن سازمان برنامه و بودجه کسری
بودجه قطعی دولــت در ســال  99معادل
 240هزار میلیارد تومان است و این کسری
باید از محل فروش اوراق بدهی تامین شود.
بنابراین باید بیش از  167هــزار میلیارد
تومان اوراق بدهی دیگر تا  17هفته باقی
مانده از سال  99بهفروش برسد .در غیر
این صورت مجبور به استقراض همین مبلغ
از بانک مرکزی است که بهتنهایی 42/7
درصد به حجم پایه پولی افزوده خواهد شد
و رشد شدید نقدینگی و به تبع آن تورم را در
پی خواهد داشت.
منبع :خبرگزاری فارس

بازار خبر

نیمی از خط اعتباری  ۲۰هزار
میلیاردی بانک مرکزی به
مؤسسات مالی بازگشت
فارس  -معاون نظارت بانک مرکزی از پرداخت20
هزار میلیارد تومان برای مؤسسات مالی و اعتباری
خبر داد و گفت :بیش از  10هزار میلیارد تومان از
این منابع به بیت المال برگشت داده شده است.

مرغدارانی که نهاده گرفتند
و مرغ تحویل ندادند
مــهــر -یــک مــقــام مــســئــول گــفــت ۵۲ :واحــد
تولیدکننده مرغ بر مبنای میزان نهادههای دامی
دریافتی باید دوهزار و ۳۱۷تن مرغ تحویل شبکه
توزیع کشور میدادند ،اما این موضوع محقق
نشده و  ۴۵واحد متخلف شناسایی شده اند.

بازار سیاه فروش امتیاز مسکن ملی
ایسنا -فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی
مسکن با نرخ های متفاوت به شکل علنی در
سایت های اینترنتی جریان دارد این در حالی
اســت که وزارت راه و شهرسازی اعــام کرده
در صــورت احــراز خرید و فــروش مسکن ملی،
متقاضی سلب امتیاز می شود.

سومین رشد متوالی بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان
معامالت دیروز ،سومین رشد متوالی را نیز تجربه
کــرد و با افزایش  9717واحــد به یک میلیون
و  257هــزار و  367واحــد رسید.به گــزارش
فارس ،ارزش معامالت بورس و فرابورس در روز
گذشته بیش از  17هزار میلیارد تومان شد که در
آبان ماه بی سابقه است و از فعال شدن سهامداران
در بازار حکایت دارد.با این حال بهرغم رشد ارزش
معامالت کل و خرد بازار ،افزایش عرضهها در بازار
مانع تداوم رشد نیم ساعت ابتدایی بورس شد.در
همین حال پس از باال گرفتن اعتراضها به رویه
رو به رشد عرضهها توسط معاملهگران حقوقی در
بورس ،یک منبع آگاه در شرکت بورس در گفت و
گو با بورس نیوز از توقف عرضه سهام عدالت خبر
داد و اظهار کرد :در دو روز گذشته اجازه داده نشد
سهام عدالت معامله شود تا روند بازار بهبود یابد.
وی گفت :به هیچ عنوان اجازه عرضه خرد در بازار
داده نمی شود و عرضه بلوکی نیز تا اطالع ثانوی
متوقف خواهد بود.

وزیر نیرو :مصرف برق  ۳۰میلیون
نفر رایگان می شود
وزیر نیرو گفت :حدود  ۳۰میلیون نفر از هموطنان
مشمول تخفیف صددرصدی در چارچوب طرح
برق امید خواهند شد و امید است به سمتی برویم
که با همراهی مردم صرفهجویی در سرمایهگذاری
برای احداث نیروگاهها صورت گیرد .بهگزارش
ایسنا ،اردکانیان شنبه شب با حضور در برنامه
زنــده تلویزیونی با بیان ایــن که 8/4میلیون از
مشترکان ما کم مصرف هستند که فقط  ۶درصد
انرژی را در مقابل  ۴۳درصد مشترکان پرمصرف
استفاده میکنند ،چالش اصلی در بحث انرژی را
اصالح مصرف اعالم کرد و با تاکید بر رعایت الگوی
مصرف گفت :در طرح برق امید ،اصال به دنبال
جریمه برای تامین منابع مالی نبودیم ،هدف ما
این است که تعداد پرمصرفها کمتر و به مجموع
خوشمصرفها اضافه شود.

در آستانه راه اندازی رسمی بازار متشکل ارزی و اعالم نرخ ارز
در آن ،مرد شماره  2مدیریت ارزی بانک مرکزی تغییر کرد
نرخ دالر در ادامه روند نزولی دو روز اخیر به
کانال  25هزار تومان عقب نشینی کرد .این
در حالی است که به نظر می رسد در چند روز
اخیر اقدامات بانک مرکزی در مقابله با جریان
معامالت فردایی ارز شدت گرفته است .به
گزارش خراسان ،نرخ دالرپس از افزایش به
میانه کانال  27هزار تومان در روز سه شنبه
هفته قبل ،تا شنبه این هفته ،همچنان ثبات
داشت .اما از دو شب قبل ،وارد فاز نزولی شده
است .به طوری که اقتصادنیوز ،دیروز از افت
هزار تومانی دالر و رسیدن آن به حدود 25
هزار و  900تومان خبر داد .اگر چه هنوز دلیل
متقنی برای این کاهش نرخ دیده نمی شود،
اما برخی گمانه ها از تاثیر خبر محدودیت های
کرونایی از شنبه آینده بر رکود بازار ارز خبر
می دهند .موضوعی که طبق اظهارات کشتی
آرای نایبرئیس اتحادیه طال و جواهر در بازار
طال اثرگذار بوده است .از سوی دیگر به نظر
می رسد اقدامات اخیر بانک مرکزی در مقابله
با معامله گران فردایی بازار ارز نیز بر نرخ دالر
بی تاثیر نبوده یا نباشد .فعاالنی که این روزها
گفته می شود محور فعالیت های آنان از دبی به
هرات منتقل شده و کانال های فعالیت آن ها
به میزان قابل توجهی در فضای مجازی فعال
است اما دیروز خبر مهم دیگری در خصوص
شفافیت بازار متشکل ارزی منتشر شد که این
موضوع نیز می تواند بر بازار ارز ،اثرگذار باشد.
▪قفل بازار متشکل ارزی شکست

مدیر ارتباطات بــازار متشکل اعالم کرد که از

امروز نرخ های ارز در بازار متشکل ارزی منتشر
خواهد شد .بازار متشکل ارزی ،بازاری برای
عرضه و تقاضای بی واسطه ارز است که از سال
 97به صــورت محدود و غیررسمی با حضور
کانون صرافان ،کانون بانکهای خصوصی و
شــورای هماهنگی بانکهای دولتی تشکیل
و بر معامالت آنی و نقدی اسکناس متمرکز شده
است .انتظار می رود با ایجاد این بازار و مشخص
شــدن نــرخ در داخــل کشور از طریق مرجعی
واحــد ،عناوینی مانند دالر سلیمانیه یا دالر
هرات به حاشیه رود و فشارهای بیرونی برای
تعیین نرخ ارز به حداقل برسد .گوهر رستمی
گفت  :از این پس متقاضیان ارز میتوانند از
توجوی نام
طریق سایت www.ice.irیا با جس 
کاربری  iceiranدر تلگرام و  icemarket.irدر
اینستاگرام از نرخها و اخبار این بازار آگاه شوند.
▪تغییر مهم در مدیریت ارزی بانک مرکزی

همزمان با خبر اعالم شفاف نرخ ارز در بازار
متشکل ارزی ،دیروز رئیس کل بانک مرکزی
حسین چرخ انداز را به عنوان سرپرست اداره
صــادرات بانک مرکزی منصوب کرد .این در
حالی است که از اوایل دهه  90تاکنون صمد
کریمی مسئولیت اداره صادرات بانک مرکزی
را برعهده داشته اســت .بنابراین با توجه به
نقش مهم اداره صــادرات بانک مرکزی در
قاعدهگذاری برای بازار ارز و بازوی اجرایی
بانک مرکزی در حوزه ارزی ،تغییر مدیر اداره
صادرات بانک مرکزی اتفاق مهمی در حوزه
ارزی محسوب میشود.

امضای بزرگ ترین توافق تجارت آزاد جهان
بین چین و  14کشور آسیا و اقیانوسیه

ضرب شست چین
در جنگ تجاری با آمریکا

چــیــن و  ۱۴کــشــور آســیــا و اقیانوسیه
بزر گترین توافق تجاری جهان را امضا
کردند .پیمانی که اعــان جنگ به اروپا
و آمریکا و بزرگ ترین توافق تجارت آزاد
جهان است که یکسوم تولید ناخالص
ملی کل جهان را شامل میشود.به گزارش
دویچه وله از روز یک شنبه  ۱۵نوامبر (۲۵
آبان) میتوان به عنوان یک روز تاریخی یاد
کرد .در بامداد این روز ،چین و  ۱۴کشور
آسیا و اقیانوسیه متن توافق ناظر بر تجارت
آزاد را امضا کردند.مذاکرات برای کسب
توافق بر سر همکاری گسترده اقتصادی
هشت سال پیش آغــاز شده بــود .امضای
این توافق در روز یک شنبه  ۱۵نوامبر در
هــانــوی ،پایتخت ویتنام ،عمال منجر به
ایجاد یک چتر بزرگ همکاری اقتصادی
خواهد شد.این پیمان بازارهای گسترده
این  ۱۵کشور را در برمیگیرد .پیمانی

کــه حــدود یـکســوم کــل تولید ناخالص
ملی جــهــان ،حــدود دو میلیارد و ۲۰۰
میلیون نفر از جمعیت زمین و  29درصد
بازرگانی جهان را در بر میگیرد.در سایه
این توافق عوارض گمرکی در تجارت بین
کشورهای امضاکننده کاهش مییابد.
ایــن تــوافــق همچنین شامل بازرگانی،
خــدمــات ،ســرمــایــهگــذاری ،بــازرگــانــی
دیجیتال و ارتباطات خواهد شد.به موازات
حضور چین و  10کشور عضو «آس ـهآن»،
کشورهای ژاپن ،استرالیا ،کره جنوبی و
نیوزلند نیز در این تجارت آزاد مشارکت
دارنــد 10.کشور عضو آسهآن عبارت اند
از :ویتنام ،سنگاپور ،انــدونــزی ،مالزی،
تایلند ،فیلیپین ،میانمار ،برونئی ،الئوس
و کامبوج.حجم مبادالت بازرگانی توافق
تجارت آزاد یادشده حدود  ۲۹درصد کل
بازرگانی جهان خواهد بود.

طرح سامان دهی تولید و عرضه خودرو در کمیسیون صنایع تصویب شد

طرح اصالح ساختار بودجه در اولویت بررسی مجلس قرار گرفت

جزئیات جدید از طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس کاال

ورود جدی مجلس به اصالحات بودجه ای

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از
تصویب کلیات طــرح سامان دهــی تولید و
عرضه خودرو در این کمیسیون خبر داد .روح
ا ...ایزدخواه در گفت وگو با مهر ،اظهار کرد:
رویکرد اصلی در طرح سامان دهی تولید و
عرضه خــودرو مبتنی بر عرضه تنظیم شده
خودرو در بورس کاالست و بر اساس این طرح،
شورای رقابت موظف میشود هر شش ماه یک
بار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به
شاخصهایی تعیین کند .سایر خودروهایی که
اینشاخصهاراندارند،مشمولقیمتگذاری
نیستند .نماینده تهران در مجلس تصریح کرد:
برای خودروهایی که در بورس کاال میآید،
قیمت پایه عرضه در بورس کاال توسط سازمان
حمایت تعیین میشود و این قیمت پایه شامل

قیمت تمام شده واقعی روز خــودرو به عالوه
سود مصوب خودروساز است .مابهالتفاوت
قیمت معامله شده در بورس با قیمت پایه ،به
عنوان عــوارض دولتی شناخته میشود و به
خــودروســاز داده نمیشود و سازوکا رهایی
برای تخصیص این مابهالتفاوت در نظر گرفته
شده است .از سوی دیگر بر اساس این طرح،
اولویت تقاضا با متقاضیانی است که کد ملی
و کارت راهنمایی و رانندگی داشته باشند ،اما
هیچ خودرویی و به عبارت بهتر ،پالک فعالی
نداشته باشند .همچنین تا سه سال بعد از
خرید ،اگر خریدار بخواهد خودرو را بفروشد،
باید معادل  ۸۰درصد مابهالتفاوت قیمت پایه
و قیمت فروش رفته خودرو در بورس را به عنوان
مالیات پرداخت کند.

نبض بازار

نمایندگان مجلس با اولویت بررسی طرح
اصــاح ساختار بودجه موافقت کردند.به
گزارش خبرگزاری خانهملت ،نمایندگان در
نشست علنی دیــروز با اولویت بررسی طرح
اصالح ساختار بودجه با 181رأی موافق22،
رأی مخالف و  8رأی ممتنع از مجموع 243
نمایندهحاضردرجلسهموافقتکردند.محسن
زنگنه رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه در
توضیح این طرح ،گفت :رهبری در سال 97
به طور مشخص از مجلس و دولت خواستند
که اصــاح ساختار بودجه را در دستورکار
قرار دهند ،اصالح ساختار بودجه با اصالح
چند ماده و تبصره امکان پذیر نیست و یکی از
کارهای زیربنایی است که می تواند 70درصد
مشکالت اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و

حتی سیاسی را حل کند .به گفته وی این
طرح فردا سه شنبه در دستور کار جلسه علنی
مجلسقرارمیگیرد.زنگنهپیشازاینکاهش
 5درصــدی مالیات تولیدکنندگان ،حذف
معافیت های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده
از جمله معافیت مناطق آزاد ،الزام پرداخت
های بودجه ای از طریق شناسه واریز و تمرکز
بر بودجه شش شرکت دولتی بزرگ را که ۸۰
درصد بودجه شرکت های دولتی را در اختیار
دارنــد  ،به عنوان محورهای اصلی این طرح
اعالم کرده بود.حدود دو هفته دیگر قرار است
الیحه بودجه  ۱۴۰۰از طرف دولت به مجلس
تقدیم شود و به همین دلیل نمایندگان تالش
دارند تا با تصویب سریعترطرح اصالح ساختار
بودجه ،این طر ح را به بودجه  ۱۴۰۰برسانند.

بردبار -در حالی که به فصل زمستان نزدیک
مــی شویم و ســردی هــوا در بسیاری از نقاط
کشور به آستانه صفر درجه می رسد ،استفاده
از وسایل گرمایشی نظیر پکیج هم به ویــژه در
کالن شهرها و شهرهای بزرگ ،رونق بیشتری
مییابدازاینروبهقیمتاینکاالدرسامانه124
متعلق به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان نگاهی می اندازیم:
پکیج گرمایشی دیواری بدون فن ایران رادیاتور
مدل ،L28 CFقیمت  ۷۸,۶۹۷,۳۷۹ :ریال
پکیج گرمایشی دیــواری فن دار ایران رادیاتور
مدل ،OE28FFقیمت  ۱۰۴,۷۹۸,۱۳۸ :ریال
پکیج گرمایشی دیــواری فن دار ایران رادیاتور
مدل ،L36FFقیمت  ۱۱۵,۲۳۵,۵۷۶ :ریال
پکیج گرمایشی دیــواری فن دار ایران رادیاتور
مدل ،K24FFقیمت  ۹۳,۶۷۸,۵۰۰ :ریال
پکیج گرمایشی دیــواری فن دار ایران رادیاتور
مدل ،ECO22FFقیمت  ۷۶,۱۵۳,۱۸۱ :ریال
پکیج گرمایشی دیــواری فن دار ایران رادیاتور
مدل ،ES28FFقیمت  ۹۳,۷۷۶,۰۳۶ :ریال
پکیج گرمایشی دیــواری فن دار ایران رادیاتور
مدل ،E24FFقیمت  ۷۰,۹۱۱,۸۶۹ :ریال
پکیج گرمایشی دیــواری فن دار ایران رادیاتور
مدل ،M24FFقیمت  ۸۶,۶۹۱,۱۸۶ :ریال
پکیج گرمایشی دیواری بدون فن ایران رادیاتور
مدل ،BM24CFقیمت  ۵۹,۹۵۸,۶۴۸ :ریال
پکیج گرمایشی دیواری بدون فن ایران رادیاتور
مدل ،M24CFقیمت  ۶۷,۵۹۷,۳۰۴ :ریال
پکیج گرمایشی دیواری بدون فن ایران رادیاتور
مدل ،E24CFقیمت  ۶۶,۳۸۰,۸۶۱ :ریال
پکیج گرمایشی دیــواری فن دار ایران رادیاتور
مدل ،OM24FFقیمت  ۶۶,۹۶۷,۰۴۰ :ریال
پکیج گرمایشی دیــواری فن دار ایران رادیاتور
مدل ،M28FFقیمت  ۱۰۰,۴۶۷,۴۳۶ :ریال
پکیج گرمایشی دیــواری فن دار ایران رادیاتور
مدل ،BM24FFقیمت  ۷۱,۹۵۳,۶۸۴ :ریال

خبر
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی :

پرداخت ناهماهنگ  ۵نوع یارانه
در بودجه ۱۴۰۰اصالح می شود

نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی با انتقاد از ناهماهنگی در پرداخت پنج
نوع یارانه گفت :اجــرای طرح پرداخت یارانه
کاالهای اساسی با منابع قابل تحقق یک ضرورت
است.
احسان خاندوزی در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره
به اشکال شورای نگهبان به منابع طرح تامین
کاالهای اساسی گفت :از لحاظ اقتصادی به
تأمین منابع طرح الزام پرداخت از منابع بند «و»
و تبصره  14انتقاد جدی داشتهایم .متأسفانه
دولت و سازمان برنامه نیز جدیتی برای اجرای
این طرح از منابع مذکور نداشتند و در نتیجه این
فرایند کشمکشی بین کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس و سازمان برنامه شکل گرفت.
این نماینده مجلس تأکید کرد :در کمتر کشوری
سراغ داریم که پرداخت های انتقالی مختلف،
در سطح ایران داشته باشد .هماکنون  4تا  5نوع
پرداخت حمایتی و ...در بودجه گنجانده شده
است .تکثر یارانههای مختلف و نامشخص بودن
برخورداری خانوار از یارانه دولتی یک عارضه
جدی است .مجموع کمک های نقدی نهادهای
عمومی غیردولتی ،یارانه نقدی ،یارانه معیشتی،
کمک های کمیته امداد و بهزیستی و به تازگی
یارانه کاالهای اساسی یک نوع تکثر ایجاد کرده
است که باید در بودجه  1400این پرداخت ها
هماهنگ شود.خاندوزی گفت :در تبصره 17
قانون بودجه برای یکپارچه کردن کدهای ملی
اشخاصی که مورد حمایت دستگاه ها هستند،
حکم خــاص لحاظ شــده بــود امــا فع ً
ال خبری از
اجرای آن نیست.
ویبا اشاره به چالش های طرح الزام پرداخت
یارانه کاالهای اساسی گفت :از زمان شروع
تــدویــن طــرح الـــزام دول ــت بــه پــرداخــت یارانه
کاالهای اساسی به رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه بهعنوان طراح اصلی تأکید کردم که از
راهکارهای جایگزین برای تأمین منابع مالی
طرح استفاده شود تا دولت نتواند با بحث تأمین
نشدن منابع مالی ،مانع از تأیید طرح در شورای
نگهبان شود که همین طور هم شد و شــورای
نگهبان طرح مذکور را بهاستناد اصل  75قانون
اساسی تأیید نکرد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی اف ــزود :درهمین راستا باید طــرح به
مجلس بازگردد و مجدد در کمیسیون بررسی و
منابع جدید برای آن تعریف شود که این موضوع
بسیار زمانبر است ،در واقع اگر از ابتدا منابع
قابل اتکا برای اجرای طرح مذکور تعریف میشد،
زمان برای پرداخت یارانه به افــرادی که در ماه
های اخیر دچار مشکالت جدی شدهاند از دست
نمیرفت.

